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1. Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag voor 2018 is gebaseerd op het Werkplan en begroting van de Brabant-Collectie voor 
het jaar 2018. Het jaar 2018 is het nieuwe jaar van een nieuwe vierjarige planperiode, zoals neergelegd in 
“The One Page Strategy 2018-2021”. In dit document worden missie, visie en ambitie gekoppeld aan strategi-
sche doelen en concrete resultaten Het activiteitenplan richt zich op de volgende meerjarige doelstellingen 
van beleid: 
 
1.  Verdere samenwerking met partners binnen en buiten de erfgoedsector 
2. Vergroten van de naamsbekendheid en het gebruik van de collectie 
3.  Verdergaande digitalisering van de collectie 
4.  Verbetering van de dienstverlening 
 
De Brabant-Collectie biedt voor iedereen die zijn of haar kennis wil verbreden en/of deze kennis verder wil 
ontwikkelen tot nieuwe verhalen over Brabant een laagdrempelige toegang tot een brede collectie, zowel via 
internet als ook in de fysieke ruimte van het bibliotheekgebouw van Tilburg University. 
 
In de Provinciale beleidsnotitie ‘De (verbeeldings)kracht van Erfgoed: Beleidskader Erfgoed 2016-2020’ wordt 
de Brabant-Collectie gerekend tot de basisinfrastructuur. In deze notitie worden vier verhaallijnen/thema’s be-
noemd: “Bevochten, Bestuurlijk, Innovatief en Religieus Brabant”. 
 
In de activiteiten- en communicatieuitingen is aansluiting gezocht bij de thema’s van het jaar 2018; het “Jaar 
van Het Cultureel Erfgoed” en “Het Jaar van het verzet”. En verder bij het thema van de Maand van de Ge-
schiedenis: “De Opstand”. 
 
De werkzaamheden ten behoeve van de dagelijkse dienstverlening van de Brabant-Collectie worden inge-
deeld in de volgende categorieën: 
 
A Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie 
B Materieel beheer, conservering en restauratie 
C Collectievorming en –uitbreiding 
D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 
E Informatievoorziening en dienstverlening 
F Communicatie en promotie 
 
De totale gemiddelde personele inzet in 2018 van medewerkers in vaste dienst bedraagt 6.70 fte. De formatie 
van vier verschillende afdelingen van de Dienst LIS (Library and IT Services) heeft een omvang van in totaal 
1.7 fte. Specifiek werkzaam bij de Brabant-Collectie is 5.0 fte. 
 
Verder zijn in 2018 bij de Brabant-Collectie acht vrijwilligers werkzaam geweest met een totale omvang van 
1.8 fte. 
 
Deskundigheidsbevordering is een permanent punt van aandacht. In bijlage 1 staat een overzicht van de ver-
schillende opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en seminars die door een of meerdere medewer-
kers zijn gevolgd. 
 
De Brabant-Collectie werkt samen met allerlei organisaties in het cultureel erfgoedveld: archieven, musea, 
(openbare) bibliotheken, Erfgoed Brabant, Brabants Heem, Erfgoedpartners Tilburg, De Kring van Archivaris-
sen in Noord-Brabant (KAN), heemkundekringen, genealogische en historische verenigingen, Omroep Bra-
bant, de schrijvende pers etc. Verder is geparticipeerd in een aantal externe digitaliseringsprojecten te weten 
Google Bezem en Metamorfoze. 
Vertegenwoordigers van de Brabant-Collectie namen deel aan een aantal landelijke overleggen: UKB Com-
missie Bijzondere Werken, Werkgroep Gedrukte Werken en Werkgroep Kaartbeheer van de UKB. Ook met 
andere organisaties is geregeld contact: Vereniging Topografisch-Historische Atlas (VTHA), Restauratoren 
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Nederland, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap, Nederlands 
Genootschap van Bibliofielen, Brabants Landschap en de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. 
 
De Bibliotheek Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) is in het verslagjaar één maal bijeen geko-
men en wel op 30 augustus 2018. In deze commissie hebben vijf leden zitting. Er is een vacature als gevolg 
van het vertrek van een van de leden in juni 2017. Ook in 2018 is geprobeerd deze vacature in te vullen, 
maar daar zijn we helaas niet ingeslaagd. 
  
Leden van de BAC in 2018 waren: 

- Drs. ing. C.A.M Vromans, directeur Library & IT Services, TiU. Voorzitter BAC 
- Drs. R. Bastiaanse, directeur Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch 
- Prof. dr. A.J.A. Bijsterveld, bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant, Tilburg School of Social and Be-

havorial Sciences, TiU 
- Mw. M. Wegman, hoofd Product- en Accountmanagement van de Bibliotheek Midden-Brabant, Til-

burg 
- Prof. dr. A.P.C. Swanenberg, medewerker Erfgoed Brabant en bijzonder hoogleraar Diversiteit in Taal 

en Cultuur, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, TiU 
 
Mw. drs. M.P.E.F. van Kroonenburgh, bibliothecaris Brabant-Collectie, is secretaris BAC. 
 
Het activiteitenverslag 2017, de “One Page Stratey 2018-2021” en het werkplan 2019 zijn besproken en 
goedgekeurd in de vergadering van 30 augustus 2018. 
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A  Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie 
 

 De tentoonstelling Papieren Juweeltjes zou oorspronkelijk tot 4 februari 2018 te zien zijn in het Noordbra-
bants Museum, maar deze heeft uiteindelijk pas op 25 februari 2018 haar deuren gesloten.1  
In januari 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Erfgoed Brabant voor de Bra-
bantse Erfgoedpartners in combinatie met een bezoek aan deze tentoonstelling. 
 
Na afloop van de tentoonstellling heeft overleg met de directie van het Noordbrabants Museum geleid tot 
een bruikleenovereenkomst, waarin geregeld is dat de Roman Visscherkaart permanent in de Brabant 
Zaal van het museum tentoongesteld wordt. Op die manier is deze bijzondere kaart zichtbaar voor een 
breed publiek. 
 

 In 2018 is het zogenoemde Google Bezem-project uitgevoerd. In de periode april -  december 2018 is er 
een aantal transporten van geselecteerde boeken van zowel de universiteitsbibliotheek als de Brabant-
Collectie naar de KB geweest. Van daaruit zijn de materialen naar Google gegaan om te digitaliseren. De 
definitieve selectie zal naar schatting een omvang van ca. 8.000 titels hebben gehad.2 Daarvan is onge-
veer de helft afkomstig van de Brabant-Collectie. De Koninklijke Bibliotheek heeft de taak op zich geno-
men deze gedigitaliseerde bestanden ook te koppelen aan de metadata, zodat deze de komende jaren 
langzaam raadpleegbaar worden voor iedereen. 
 

 In het kader van digitalisering van de heemkundekringbladen zijn twee tijdschriften (Devotionalia en de 
BATA koerier) eind december 2018 gedigitaliseerd met behulp van middelen van Brabants Heem en het 
restant van de Cubiss-gelden. 
Verder zijn er in samenwerking met Heemkundekring St. Oedenrode pogingen ondernomen het Week-
blad Midden-Brabant te laten digitaliseren. Offertes zijn aangevraagd en toestemming van de auteurs-
rechthebbende lijkt ook geen probleem op te leveren, maar vooralsnog zijn de middelen niet toereikend. 
Ook zijn reeds in eerdere tranches gedigitaliseerde tijdschriften aan de betreffende heemkundekring ter 
beschikking gesteld, zodat ze al op de eigen website getoond kunnen worden. In 2018 ging het hierbij om 
een aantal tijdschriften van Heemkundekring Vierlingsbeek (‘t Krentje, Ons Eigen Erf, Het Maasankertje), 
de AA Kroniek en de Gildetrom. 
 

 De migratie van de ARNO-databases is in 2018 nog niet van start kunnen gaan door gebrek aan capaci-
teit. Er is toen afgesproken de projectleider 0.1 fte werktijduitbreiding te geven voor de periode augustus 
2018 t/m juli 2019, zodat er een start gemaakt kon worden. Dit heeft reeds geleid tot een aantal concept 
formats. Er heeft afstemming plaats gevonden met Collection Management in verband met het algehele 
bibliotheeksysteem, met de afdeling Application Software Management in verband met het daadwerkelijk 
migreren van de data, met de afdeling Communicatie & Marketing in verband met de website3 en met Erf-
goed Brabant als softwarelicentiehouder Memorix / Brabant Cloud. Ook zijn er afspraken gemaakt over 
de werkzaamheden voor de noodzakelijk opschoning van de data. Dit moet worden uitgevoerd vooraf-
gaand aan de migratie. Dit is een omvangrijke hoeveelheid werk, waaraan vanaf eind 2018 een begin is 
gemaakt. 

  
Voor de dagelijkse dienstverlening aan de gebruikers van de Brabant-Collectie heeft dit geen gevolgen 
gehad. Ook de invoer van de collectie heeft hier geen nadelige gevolgen van ondervonden. Het is vooral 
vervelend dat hierdoor de geplande afbouw van de bestaande systemen die door Tilburg University wor-
den onderhouden nog niet kan worden uitgevoerd. Een onderdeel (iPort) wordt zelfs uitsluitend ten be-
hoeve van de Brabant-Collectie gecontinueerd, maar niet verder ontwikkeld. 

 In het kader van de auteursrechtenproblematiek is het in 2018 gestarte onderzoek naar de omvang hier-
van in onze (beeld)collectie voortgezet. In dit traject worden de gegevens gelijk ingevoerd in het bestand. 

                                                   
1 Omdat de tentoonstelling eind 2017/ begin 2018 is geweest, wordt ook in dit verslag het aantal bezoekers nog een keer ver-
meld. In totaal bezochten 78.708 personen in die periode het Noordbrabants Museum, die de tentoonstelling hebben kunnen 
zien. 
2 Precieze cijfers volgen nog na de eindrapportage van dit project. 
3 C&M is zelf met een migratietraject gestart eind 2018, zodat er weinig ruimte is voor ondersteuning, maar in de loop van 2019 
zal hierover verder worden gesproken. 
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Ook is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de de status van de auteursrechten betreffende 
onze prentbriefkaartencollectie. 
 
Er is een voortgangsgesprek gevoerd met de bestuurders van Stichting Archief Martien Coppens (SAMC) 
over de concept-teksten aangaande de verlenging van de bruikleenovereenkomst van het privé-archief 
Martien Coppens en een publicatiereglement. Afgesproken is dat er een overleg komt met het Nederlands 
Fotomuseum, de instantie die de auteursrechten beheert. Het bestuur van SAMC heeft het initiatief hier-
toe genomen, maar het Nederlands Fotomuseum heeft in 2018 nog niet gereageerd op het verzoek om 
een afspraak. 
Een medewerker heeft een plan van aanpak geschreven voor de ontsluiting van het werkarchief van Mar-
tien Coppens.  
 

 De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft tot een aantal acties ge-
leid, zoals het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten, het uitvoeren van een inventarisatie van doelen 
en bijbehorend gebruik van persoonsgegevens en het nemen van een aantal maatregelen met betrekking 
tot het opslaan van de gegevens. De Brabant-Collectie verzamelt nauwelijks persoonsgegevens. De be-
treffende lijsten zijn geschoond van overbodige informatie voor de specifieke doelstelling. Medewerkers is 
gevraagd zo min mogelijk persoonsgegevens lokaal op hun computers op te slaan en gemaakte lijstjes na 
gebruik te verwijderen. 
 

 Een onderzoek naar klanttevredenheid is in 2018 niet meer uitgevoerd wegens een gebrek aan resour-
ces. 
 

 Overleg met de Tilburgse erfgoedinstellingen heeft op reguliere basis plaats gevonden. Het Preventienet-
werk Tilburg is in dit jaar één keer bijeen geweest, in april. 

 

 De per 31 december 2017 ontstane vacatureruimte door het vertrek van een medewerkster met (pre)pen-
sioen is voor 0.1 fte ingevuld door werktijduitbreiding van een van de medewerkers met ingang van 1 ja-
nuari 2018. Voor de overige 0.5 fte is een wervingsprocedure gestart, die geleid heeft tot aanstelling van 
een medewerker per 16 maart 2018. 

 
Op een na hebben alle vrijwilligers hun contract weer met een jaar verlengd. Per 1 januari 2018 is een 
nieuwe vrijwilliger gestart met werkzaamheden voor de Brabant-Collectie voor 2 dagen in de week. In ok-
tober 2018 is nog een nieuwe vrijwilliger gestart met onderzoekswerkzaamheden ten behoeve van een 
publicatie van het werk van Gaston Remery. Helaas is in april 2018 een vrijwilliger onverwacht overleden 
en heeft een vrijwilliger in september aangegeven zijn overeenkomst te willen beeïndigen. 
 
In het kader van deskundigheidsbevordering hebben medewerkers relevante cursussen gevolgd en con-
gressen, symposia en seminars bijgewoond. Zo heeft de conservator van 22-27 juli 2018 in Charlottesville 
(USA) aan de University of Virginia het “Advanced Seminar in the History of Bookbinding” gevolgd. 
Daarnaast is de conservator samen met een van de vrijwilligers van 20-22 september 2018 naar het Con-
gres AEB TAGUNG (Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung un Erhaltung historischer Bucheind-
bände) in Rostock (Duitsland) geweest. Voor een compleet overzicht van gevolgde opleidingen en bijge-
woonde congressen zie bijlage 1. 
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B Materieel beheer, conservering en restauratie 
 

 Metamorfoze4. In 2018 is in het kader van het “krantenvulproject” een aanvraag voor het digitaliseren van 
de volgende kranten door de KB goedgekeurd: 
   
- De Morgen: Dagblad voor Nederland 1924-1936 
- Noordbrabantsche Courant: ter vervanging van de …. 3-11-1941 t/m 31-12-1943 
- De Noord-Brabanter: Noordbrabantsch dagblad,1895-1910 
- Provinciaal Noordbrabantsch dagblad … 28-4-1945 t/m 25-10-1946 
- Provinciale Noordbrabantsche courant het huisgezin, 4-11-1946 t/m 2-1-1959 
- Dagblad der provincie Braband, 1-1-1815 t/m 28-9-1815 
- Dagblad der provincie Noord-braband, 3-10-1815 t/m 30-12-1817 

 

 De 54 banden van het Dagblad van Noord Brabant zijn op 2 juli 2018 retour gekomen. 
 

 In 2018 is samen met de afdeling Collection Management het Plan van Aanpak t.b.v. het Google Bezem-
project uitgevoerd. 
 

 
C Collectievorming en –uitbreiding 
 

 In totaal groeide de collectie met 698 nieuwe titels, waarvan 630 titels via aankoop en 68 via schenking. 
Deze publicaties zijn geschonken door 12 verschillende personen of instanties. Deze titels zijn op de 
maandelijkse aanwinstenlijsten opgenomen en voor gebruikers beschikbaar gesteld. 

 

 Over overdracht van een collectie van ca. 600 glasnegatieven van fotograaf Tinus Swinkels is in 2018 
nog een keer per mail contact opgenomen met de familie. Daarin is afgesproken dat gewacht zal worden 
totdat de familie opnieuw contact zal opnemen. 

 

 In oktober 2018 zijn negatieven van de foto’s van Noud Aartsen overgedragen aan de Brabant-Collectie 
door Jaroslav Sebestik. Deze negatieven zijn in Oisterwijk opgehaald en daarbij is het overdrachtsdocu-
ment door beide partijen ondertekend. 

 

 Op 5 oktober zijn met de zoon en dochter van Harry Guntlisbergen gesprekken gevoerd over de over-
dracht van de collectie van hun vader, hetgeen geleid heeft tot een schenkingsovereenkomst, volgens 
welke de formele overdracht in 2019 zal plaats vinden. 

 

 Er is overleg gevoerd met Wies van Leeuwen over een tweede tranch van zijn collectie foto’s. 
 

 De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar wederom een aantal bijzondere publicaties verworven. Voor 
een overzicht en een beschrijving van deze publicaties zie bijlage 3. 

 
 
  

                                                   
4 Metamorfoze is het landelijke digitaliserinsproject geleid door de Koninklijke Bibliotheek. 
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D Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik 
 
Alle in 2018 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) 
ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 968 beschrijvingen in de catalogus werden de gege-
vens aangevuld (afcatalogiseren). 
 
- Brabant Databank 
 
Hiernaast wordt een deel van de geacquireerde publicaties via een automatische maandelijkse update opge-
nomen in de Brabant Databank. Hierin worden tevens de artikelen van de tijdschriften en hoofdstukken van 
boeken beschreven. 
 
De Brabant-Databank bevatte 114.673 titels op 31 december 2018, een toename met 3.109 beschrijvingen. 
 

 
 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Toename aantal records in de Brabant Databank 

 
1.800 

 
3.109 

 
Het aantal raadplegingen kan sinds 2016 niet meer achterhaald worden, omdat de nieuwe software deze tool 
niet meer heeft. Omdat alle databases geïntegreerd opgenomen gaan worden in de Brabant Cloud, worden 
deze cijfers in de toekomst niet meer apart geregistreerd. 
 
- Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) / Fotobanken 
 

 Beschrijvingen in de Databank THA werden in 2018 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbe-
terd of verrijkt in het kader van het onderzoek naar auteursrechten. 
 

 Er zijn 2.098 prentbriefkaarten ingevoerd. 
 

 De beschrijvingen in de fotobank Noud Aartsen zijn gekoppeld aan de afbeeldingen en online raad-
pleegbaar. 

 

 Van de collectie van Wies van Leeuwen zijn 104 prentbriefkaarten en 920 foto’s beschreven. 
 

 Er is verder gewerkt aan het beschrijven van de foto’s van Gaston Remery. In totaal zijn er 221 be-
schrijvingen gemaakt. 

 
Omdat het traject Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn ook in 2018 de beschrijvingen van een der-
tigtal Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access database. 
 
- Thuis in Brabant 
 
De verschillende databanken van de Brabant-Collectie zijn ook raadpleegbaar via Thuis in Brabant. Vanwege 
de overgang mei 2018 naar een andere website (www.erfgoedbrabant.nl) en een ander wijze van gegevens 
verzamelen, vormen de cijfers van het aantal bezoeken aan de Brabant-Collectie over 2018 een nieuw start-
punt van meting. De Brabant-Collecie is vanaf mei 2018 vanaf deze site 2.369 keer benaderd. 
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E Informatievoorziening en dienstverlening 
 
- Openingstijden 
 
De universiteitsbibliotheek is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 24.00 uur en in het weekend 
van 10.00 tot 24.00 uur. Het totaal aantal openingsuren per week is 108. Gedurende deze openingstijden zijn 
de boeken en tijdschriften van de Brabant-Collectie die in open opstelling staan raadpleegbaar. Op 21 de-
cember 2018 zijn de toegangspoortjes bij de ingang van het bibliotheekgebouw geactiveerd en is een leners-
kaart of een dagpas nodig om toegang tot het gebouw te krijgen. 
 
Het informatiepunt van de Brabant-Collectie is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Er is dan altijd 
een medewerker aanwezig, zodat bezoekers vragen kunnen stellen en/of materialen (oude drukken, hand-
schriften etc.) uit de magazijnen en de Topografisch-Historische Atlas kunnen aanvragen en vervolgens raad-
plegen in de speciale raadpleegruimte. 
 
In totaal werden 230 bijzondere werken aan gebruikers ter inzage gegeven, uitsluitend uit de Brabant-Collec-
tie. In 2018 was de collectie Theologie, die gehuisvest is in een ander magazijn op het universiteitsterrein, 
nog steeds niet beschikbaar. In verband met het Google Bezemproject is er voor gekozen om de collectie 
Theologie na de verbouwing nog niet beschikbaar te stellen. 
 
- Rondleidingen 
 
Rondleidingen dragen bij aan verhoging van het gebruik en de naamsbekendheid van de collectie. In 2018 
werden 12 rondleidingen verzorgd voor 226 personen, onder andere voor cursisten van de collegereeks van 
Arnoud-Jan Bijsterveld (zie bijlage 6). 
 
- Advisering 
 
De Brabant-Collectie heeft ook een rol in het adviseren van andere organisaties op het gebied van selectie, 
verwerving, conservering en het ter beschikking stellen. In 2018 enige organisaties geadviseerd mbt digitali-
sering en conservering 
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F Communicatie en Promotie 
 
Het continue onder de aandacht brengen van de Brabant-Collectie, de dienstverlening en haar verschillende 
activiteiten, verloopt via verschillende communicatiekanalen (zie bijlage 6 voor het volledige overzicht van alle 
communicatie-activiteiten). 
 
Veel gebruikers van de Brabant-Collectie hanteren de website als ingang. In totaal zijn de verschillende web-
pagina’s 18.572 keer bezocht. Eind 2018 is gestart met de voorbereidingen van de migratie van de website. 
Alle informatie moest opnieuw worden aangepast aan de lay-out en de eisen van de nieuwe software. 
 
Andere belangrijke activiteiten ter stimulering van het gebruik van de Brabant-Collectie zijn het verspreiden 
van de elektronische aanwinstenlijsten (maandelijks) en de nieuwsbrief (vier maal per jaar). In 2017 is onder-
zoek gedaan naar nieuwe software voor het maken en verspreiden van de nieuwsbrief. Gekozen is om aan-
sluiting te zoeken bij de software die ook door de universiteit gebruitk wordt. In 2018 is deze nieuwe software 
in gebruik genomen. De nieuwsbrief heeft een nieuwe lay-out gekregen en is responsive geworden. 
 
Daarnaast nemen social media een belangrijke plaats in. In 2018 zijn 49 tweets geplaatst, 49 berichten op 
Facebook gezet en 41 blogberichten verschenen. Het aantal volgers op Twitter bedraagt 198. Facebook kent 
22 volgers en 360 vrienden. Deze aantallen wijken niet significant af van de cijfers uit 2017. De blogberichten 
zijn in totaal 15.827 keer opgevraagd. Dit is in lijn met de voorgaande jaren m.u.v 2017, waar dit laatste cijfer 
een onverklaarbare verdriedubbeling had laten zien. 
 

 Publicaties 
 
- In 2018 verscheen het boek “In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh: Landschap, boerenleven 

en thuiswevers gefotografeerd van 1865–1920. Samenstellers hiervan zijn Emy Thorissen en Ronald 
Peeters. 
 

 Boekproducties 
 
In 2018 is door het aanleveren van beeldmateriaal of teksten meegewerkt aan de volgende boekproducties/ 
tijdschriftartikelen: 
 
- “Brabant Wereldwijd.” De fotografie van Gerardus van Mol / Jac. Biemans. 
 
 
 
Overige artikelen: 
 
- Volksdevotie: ‘santjes en kantjes’ / Emy Thorissen In: Inbrabant 2018, nr. 2 
- Lourdesgrotten in Noord-Brabant / Emy Thorisses In: Brabeau 2108, nr 2 
 
 
Daarnaast leverde de Brabant-Collectie beeldmateriaal voor het tijdschrift InBrabant. Zo zijn alle covers van 
dit tijdschrift in 2018 afkomstig van de Brabant-Collectie. 
 

 Externe vertegenwoordiging 
 
Medewerkers van de Brabant-Collectie waren als vertegenwoordiger aanwezig bij verschillende bijeenkom-
sten van externe organisaties om bij te dragen aan het verhogen van de naamsbekendheid en het onder de 
aandacht brengen van de dienstverlening (zie bijlage 5). 
 

 Tentoonstellingen (intern Universiteitsbibliotheek Tilburg) 
 
In het bibliotheekgebouw van Tilburg University zijn twee vitrines, waarvan de vitrine op niveau 0 permanent 
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in gebruik is voor het tentoonstellen van materiaal uit de Brabant-Collectie. De andere vitrine, op niveau 1 bij 
de ingang van het bibliotheekgebouw, is een aantal malen per jaar voor dit doeleinde beschikbaar. 
 
 

Periode  Onderwerp Tentoonstelling Locatie   

8-11-2017 t/m 21-02-2018 ‘Encore … “Papieren Juweeltjes van Provinci-
aal Genootschap”: topstukken van de kop-
stukken’    

vitrine niveau 0 en 1  

23-02-2018 t/m 27-06-2018   Expositie ‘Pasen’ vitrine niveau 0 

29-06-2018 t/m 12-08-2018 ‘De opkomst van de Nederlandse uitgevers-
band’ 

vitrine niveau 1 
 

28-06-2018 t/m 27-09-2018 ‘De opkomst van de Nederlandse uitgevers-
band’ 

vitrine niveau 0 

04-10-2018 t/m 13-12-2018 ‘Menno van Coehoorn en de Zuiderwaterlinie’ 
 

vitrine niveau 1  

01-10-2018 t/m 23-01-2019 ‘Menno van Coehoorn en de Zuiderwaterlinie’ 
Inclusief kaarten ‘Leo Belgicus’ 

vitrine niveau 0 
 

 
 

 Tentoonstellingen (extern)  
 

De Brabant-Collectie verzorgt in samenwerking met andere organisaties ook tentoonstellingen buiten de mu-
ren van het bibliotheekgebouw van Tilburg University. Naast de grote tentoonstelling in het Noordbrabants 
Museum en de langdurige tentoonstelling in het Natuurmuseum, is in 2018 ook de rondreizende tentoonstel-
ling “Brabant Stoet” vorm gegeven en ingericht. 
Daarnaast is meegewerkt aan de tentoonstelling van werk van Gerardus van Mol in Galerie Pennings, Eind-
hoven, aan de tentoonstelling “Arm in arm met Peerke” in het Peerke Donders Paviljoen Tilburg en aan de 
tentoonstelling“ Jan Kruysen en het boerenleven in Oirschot” in Museum de Vier Quartieren in Oirschot. 
 
 

Periode  Onderwerp Tentoonstelling Locatie   

4-11-2017 t/m 18-2-2018 “Papieren Juweeltjes”  Noordbrabants Museum  
Den Bosch 

november 2017 – ca. 2022 “Jouw Brabant, mijn Brabant” Natuurmuseum,Tilburg 

Vanaf 7-9 2018 “Brabant Stoet” Rondreizend:  
Bergen op Zoom, Den 
Bosch, Lommel 

27-10-2018 t/m 11-8-2019 “Arm in arm met Peerke” Peerke Donders  
Paviljoen, Tilburg 
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16-12-2018 t/m 20-01-2019 “Brabant wereldwijd” 
De fotografie van Gerardus van Mol.  

Pennings Foundation, 
Eindhoven  

 “Jan Kruysen en het boerenleven in Oirschot  Museum de Vier Quar-
tieren, Oirschot  

  
 

 

 Evenementen 

 
Enkele belangrijke evenementen in 2018 zijn: 
 
- 76e Kringgildedag Kempenland op 3 juni in het Evoluon Eindhoven. Jurering door een medewerker. Daar-

naast een presentatie van de Brabant-Collectie met een doorlopende foto-presentatie over de gilden in 
het kader van het thema “Immaterieel Erfgoed”. 

- Brabant Stoet in Bergen op Zoom, met de bijbehorende rondreizende tentoonstelling “Brabant Stoet”. 
 

 Bruiklenen 
 
De Brabant Collectie leent onderdelen van de collectie voor kortere of langere termijn uit aan andere (erf-
goed)instelingen en draagt op die manier bij aan een groter publieksbereik en meer naamsbekendheid van 
de collectie. Op 27 februari 2018 zijn de 50 items uit de collectie, in bruikleen gegeven aan het Noordbra-
bants Museum voor de tentoonstelling “Papieren Juweeltjes”, retour gekomen. 
 
In 2018 zijn 13 bruikleenovereenkomsten opgesteld en 4759 objecten in bruikleen gegeven. Dit grote aantal 
wordt veroorzaakt door het Google Bezem project  (zie bijlage 4) 5. 
 

 Fotoreproducties 
 

Voor publicaties, onderzoek, exposities, individuele klanten, communicatiedoeleinden, ontsluiting en conser-
vering zijn 3041 reproducties gemaakt. 
  

                                                   
5 Het aantal objecten in bruikleen is in 2017/2018 veel hoger dan andere jaren ten gevolge van de tentoonstelling “Papieren 
Juweeltjes”. 
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2. Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2018 en in periode 2009-2018 
 
Een aantal cijfers waren over 2016 al niet meer relevant of niet leverbaar. In 2017 konden ook 
de cijfers van Thuis in Brabant niet meer worden geleverd. Vanaf mei 2018 is de nieuwe web-
site van Erfgoed Brabant operationeel. Geteld worden nu het aantal pagina’s. Bij de overgang 
naar de Brabant Cloud zullen de bestanden geintegreerd worden, waarna tellingen weer mo-
gelijk worden.  
 

2018 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften 

 
     350 230 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 173 

 
Geleverde reproducties aan klanten (digitale foto’s en scans) 

 
     p.m. 3041 

 
Bruikleenovereenkomsten* 

 
     p.m. 13 

 
Objecten in bruikleen** 

 
     p.m. 4759  

 
* Er zijn 13  overeenkomsten gesloten m.b.t. het geven in bruikleen aan derden. 
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Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie 2009-2018  

 
Dienstverlening 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Raadplegingen oude drukken en hand-
schriften 

914 180 355 478  406 431 896 961 280 230 

Bezoekers raadpleegruimte 180 77 120 151 141 168 197 208 181 173 

Geleverde reproducties 1.234 522 740 754 700 1.498 1.372 1920 1993 3041 

Bruikleenovereenkomsten 16 11 8 5 9 11 8 7 7 13 

Objecten in bruikleen 112 51 42 40 83 61 44 49 120 4759 



 
 

3. Financiën 
 
Sinds 2014 koopt de Provincie Noord-Brabant dienstverlening bij Tilburg University in voor beheer en 
instandhouding van de Brabant-Collectie. Tot en met 2013 was er sprake van subsidieverstrekking. 
Omdat er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst is btw-afdracht nodig. Het jaarlijks budget 
van de Provincie is hieronder opgenomen excl. btw. Het factuurbedrag wordt daarom verhoogd met 
21% btw. 
 
Inmiddels is met LIS afgesproken dat vanaf 2017 de kosten van de verlofvoorziening (reserve) te ont-
vlechten van het budget van LIS. De facto wordt dit bedrag overgeheveld vanuit de algemene be-
stemde reserves naar de specifieke reserve ten behoeve van de verlofvoorziening. 
De verlofvoorziening wordt getroffen voor het positief saldo vakantiedagen aan het einde van het jaar. 
Dit saldo is de optelsom van de uren van regulier en spaarverlof vertaald in de waarde die deze uren 
vertegenwoordigen in euro’s. 
 
Eind 2016 was het (cumulatieve) bedrag van deze verlofreserve  €  16.751,- 
Eind 2017 was het (cumulatieve) bedrag van deze verlofreserve  €  14.607,- 
Eind 2018 was het (cumulatieve) bedrag van deze verlofreserve  €    8.834,- 
 
 
  
De algemeen bestemde reserve was ultimo 2017   €   97.909, 
 
Mutatie 2018 naar verlofreserve     €    14.607,   
 
      Saldo    €    83.302, 
 
 
Realisatie 2018 kent een overschot van       €    24.416,-  
         ________ 
 
Ultimo 2018 daarmee eindstand algemene reserves     € 107.718,-   
 
 
Bij de Brabant-Collectie is 5,0 fte medewerkers werkzaam, allen in vaste dienst. 
 
De formatie bestaat uit de volgende functies: 
 
Functie        Formatie-omvang    
Bibliothecaris        0.86     
Conservator         0.8    
Informatiespecialisten       3.1   
Medewerker (bibliotheek)technisch beheer en behoud   0.3     
 
Totaal          5.0  
 
 
Daarnaast werken in totaal 1.7 fte, verdeeld over een aantal medewerkers met verschillende experti-
ses / functie-indeling van de dienst LIS, ten behoeve van een aantal specifieke taken voor de Bra-
bant-Collectie. Onder deze taken vallen automatisering, catalogisering, uitleenadministratie, acquisi-
tie, financiën, administratie. Tevens maakt de Brabant-Collectie gebruik van de diensten van zeven 
vrijwilligers (1.8 fte), die hun expertise inzetten voor een uiteenlopend aantal werkzaamheden (voor 
een verdeling van personeel in fte / euro’s naar activiteiten zie bijlage 2). 
 
 

                                                   
6 In de periode augustus t/m december 2018 uitbreiding met 0.1 fte in verband met het project Brabant Cloud. 



 
 

Brabant-Collectie    2017    2018     2018    
     Realisatie   Begroting   Realisatie    
 
Personele lasten*    €  473.345  €   470.000    € 484.498 
Reiskosten vrijwilligers**        €      3.454  €       4.500   €     6.488 
Dienstverlening TiU    €    48.371   €     49.436   €   49.360  
Opleidingen     €      1.122  €       5.000   €     5.081  
Informatiedragers +restauratie *** €    46.817  €     75.000   €   42.961 
Automatisering en Digitalisering**** €      6.380  €     60.000   €     3.405 
Kantoorartikelen & Drukwerk  €        428  €       7.000   €     1.223 
Reis-/Verblijfkosten    €      1.141  €       3.000   €        828 
Representatiekosten / *****          
Communicatie & Tentoonstellingen €            31.046  €     10.000   €     1.062 
Diversen     €        270  €       2.300 
 
Totale lasten     €  612.374  €   686.236    €  594.906 
 
Provincie (excl.BTW)   €  604.637  €   617.939   €  617.939 
Overige ******    €         112  p.m.     €      1.383 
 
Totale Baten (excl BTW)  €  604.749  €   617.939   €  619.322 
 
 
Resultaat     €    - 7.625  €  -68.297*****   €     24.416  
 

*Personele lasten omvat de totale lasten van 6.7 fte personeel, inclusief onder andere de werkgeverslasten, kosten voor jubilea, de personeelsgerelateerde kosten per fte conform 
het rekenmodel van TiU.  
** Per 1-1-2018 nieuwe vrijwilliger voor 0.4 fte die hogere reiskosten heeft i.v.m. reisafstand. 
*** In 2018 is nog geen materiaal aangeschaft voor conservering en restauratie van informatiedragers (doorgeschoven naar 2019).  
*** Automatisering en Digitalisering: In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de migratie, maar dat heeft in 2018 nog niet geleid tot extra uitgaven m.u.v extra personele 
lasten.  
***** Omdat “Papieren Juweeltjes” ook nog in 2018 doorliep, is vanwege de uitgaven hiervoor in 2017 wel een reservering gedaan, maar zijn er geen grote tentoonstellingen ge-
daan. De tentoonstellingen in 2018 zijn in samenwerking met andere partijen c.q. grotendeels met externe middelen gefinancierd. 
****** Incidentele overige baten. In de jaarrekening zijn ook incidentele (geringe) inkomsten uit o.a. reproducties en auteursrechten opgenomen. 

In 2018 was een tekort begroot, maar de uitgaven voor migratie en conserveringsmateriaal zijn niet gedaan. Realisatie laat daarom een posiitief saldo zien .



 
 

 
 
 
Bijlage 1. Overzicht opleidingen 2018  
 

- 30 januari c.q. 7 februari: Workshop/producttraining Mailplus (software voor nieuwsbrief) bij Spott-

ler, Zoetermeer, gevolgd door twee medewerkers. 

- 2/9/16/23 februari en 2/9/16/23 maart: Cursus Cartografie Universiteit van Amsterdam, gevolgd 

door een medewerker. 

- 8 mei: Erfgoedcollege Zuiderwaterlinie, Roosendaal. Een medewerker. 
- 27 juni: Workshop ‘Ken je gebruiker’ van Stichting DEN, door Willem Wijgers (EMC Cultuuronder-

zoeken) en Jill Hungenaert (Erfgoed Leiden en Omstreken), gevolgd door een medewerker. 

- 22-27 juli: “Advanced Seminar in the History of Bookbinding” University of Virginia in Char-

lottesville (USA), gevolgd door een medewerker. 
- 23 augustus: Workshop ‘Slimmer zoeken voor boekhistorici’ door Ewoud Sanders in kader van 

Summer University, History of the Book van University van Amsterdam, gevolgd door een mede-
werker. 

- 20-24 augustus: 'Archeologie van het middeleeuwse met de hand geschreven boek’ o.l.v. prof.dr. 

J. Biemans, in het kader van Summer University van Amsterdam, gevolgd door een medewerker.  
- 4 september: Zomercollege 4: Bevochten Brabant – ‘Het beleg van Breda’: lezing door Paul Hul-

senboom (MA) met rondleiding door Kasteel van Breda door gidsen van Historische Verzameling 
KMA, gevolgd door een medewerker. 

- 20-22 september: “Congres AEB TAGUNG” (Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Er-

haltung historischer Bucheindbände), in Rostock (Duitsland), gevolgd door twee medewerkers. 

- 21 november: Bijeenkomst over WorldCat Discovery door Richard Broekman functioneel beheer-
der Bibliotheek van Tilburg University, gevolgd door alle medewerkers. 

- Najaar 2018: Cyclus Erfgoed Colleges, Den Bosch, gevolgd door een medewerker. 
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Bijlage 2. Verdeling van personeel in fte en euro’s7 naar activiteiten 
 
 
 

 2018 FTE  B-C LIS TOTAAL 

 Activiteit FTE          FTE         FTE 

A Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en 
projectcoördinatie 0,85  0,20 1,05 

B Materieel beheer, conservering en restaura-
tie 0,25 0,20 0,45 

C Collectievorming en –uitbreiding 0,50 0,30 0,80 

D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 1,90 0,70 2,60 

E Informatievoorziening en dienstverlening 1,00  0,30  1,30 

F Communicatie en promotie  0,50   0,50 

        

 TOTAAL 5,00 1,70 6,70 

  
    

     
 2018 EURO’S  

 B-C LIS TOTAAL  

 Activiteit € €   € 

A Beleidsvoorbereiding en ontwikkeling en 
projectcoördinatie 78.394 18.446 96.840 

B Materieel beheer, conservering en restaura-
tie 23.059 18.446 41.505 

C Collectievorming en –uitbreiding 46.115 27.669 73.784 

D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 175.237 64.559 239.796 

E Informatievoorziening en dienstverlening 92.230 27.669 119.899 

F Communicatie en promotie  46.115  46.115 

     

 TOTAAL € 617.939 461.150 156.789 617.939  

 
 
 

                                                   
7 Het totale budget: personele en niet-personele middelen wordt toegerekend naar activiteit.  
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Bijlage 3. Bijzondere aanwinsten 
 
De Brabant-Collectie heeft in 2018 enkele bijzondere aanwinsten verworven: 

 

 ‘Keur van bloemen en Sierplanten’ (1878) vertaalde editie van de Bossche drukker en uitgever W.C. 
van Heusden  

 'Naauwkeurige Waarneemingen omtrent de Veranderingen van veele Insekten of gekorvene Dier-
tjes (1774)' van Jacob L'Admiral  

 Twee achttiende-eeuwse aquarellen van Dirk Verrijk voorstellende  
o Huis de Nobelaer in Etten  
o De Haven in Leur  
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Bijlage 4. BIJLAGE Gegevens bruiklenen oude en bijzondere collecties 2018 

   

   
  BRUIKLEENOVER- 

EENKOMSTEN 
OBJECTEN IN  
BRUIKLEEN 

EXPOSITIES     

Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1 2 

Semi-permanente presentatie in Brabantzaal ‘Het verhaal 
van Brabant’, 5 december 2013 t/m 31 december 2018 

  oude drukken (2) 

Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch 1 60 

Expositie ‘Papieren Juweeltjes van het Provinciaal Ge-
nootschap’, 4 november 2017 t/m 18 februari 2018 

  kaarten (6) 
handschriften (5) 
(post)incunabelen (2) 
oude drukken (23) 
prenten (12) 
tekeningen / aquarellen (12) 

Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch 1 4 

Expositie ‘Geloven in Vriendschap: 700 jaar Zwanenbroe-
ders’, 17 februari 2018 t/m 3 juni 2018 

 oude drukken (4) 

Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch 1 1 

Roman-Visscher kaart in Brabantzaal, medio oktober 
2018 t/m medio oktober 2022 

 wandkaart (1) 

Museum De Vier Quartieren, Oirschot 1 17 

Expositie ‘De Kempen gezien door de ogen van Jan 
Kruysen, 13 mei t/m 30 september 2018 

 foto’s (17) 

Peerke Donders Paviljoen, Tilburg 1 8 

Expositie ‘Arm in arm met Peerke: armoede in Tilburg 
vanaf 1809’, 28 oktober 2018 t/m 21 april 2019 

 oude drukken (8) 

Pennings Foundation, Eindhoven 1 111 

Expositie ‘Brabant wereldwijd: de fotografie van Gerardus 
van Mol’, 16 december 2018 t/m 20 januari 2019 

  foto’s (111) 

RESTAURATIEPROJECTEN   

n.v.t.   

DIGITALISERINGSPROJECTEN      

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / Metamorfoze 1  54 

Project BKT K6 (Dagblad van Noord-Brabant), 
3 oktober 2017 t/m 2 juli 2018 

 
 

krantenleggers (54) 
  

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / Googlebooks 4 4500 (schatting) 

GoogleBezem project (9000 titels van Nederlandse uitga-
ven vóór 1851), begin mei t/m eind november 2018 

 oude drukken (4 ) 

OVERIG     

Aan diverse personen en instellingen t.b.v. onderwijs en 
onderzoek 

1 2 (handschriften) 

TOTAAL 13 4.759    
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Bijlage 5. Externe vertegenwoordiging 2018 
 
De Brabant-Collectie werd in 2018 vertegenwoordigd op de volgende bijeenkomsten door een of meer-
dere medewerkers: 

 

- 5 januari: Publiek Domein Dag, Den Haag. Een medewerker. 

- 18 januari: Bijeenkomst Erfgoedalliantie in het Noordbrabants Museum, Den Bosch. Alle medewer-

kers. 
- 12 april: Voorjaarsledendag Nederlands Fotogenootschap, Amsterdam. Een medewerker. 

- 12 april: Presentatie door een medewerker tijdens Studiedag “Goud uit handen” Brabants Erfgoed, 

Roosendaal. 

- 19 april: UKB-kaartcommissie, Wageningen. Twee medewerkers. 

- 19 april: Bijeenkomst preventienetwerk Tilburg, Een medewerker. 

- 3 juni: 76e Kringgildedag Evoluon, Eindhoven. Drie medewerkers. 

- 7 september: Opening tentoonstelling Brabant Stoet in Bergen op Zoom. Drie medewerkers. 
- 1 oktober: Najaarsledendag VTHA, tevens symposium n.a.v. 60-jarig bestaan. Landgoed Twickel, 

Delden. Een medewerker. 

- 30 november: Boekpresentatie In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh: Landschap, boe-
renleven en thuiswevers gefotografeerd van 1865–1920 in Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch. Vier me-
dewerkers. 

- 16 december: Opening tentoonstelling Gerardus van Mol, Eindhoven. Drie medewerkers. 

- Bijeenkomsten erfgoedpartners Tilburg (21 februari, 24 mei, 7 september). Een medewerker. 
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Bijlage 6. Communicatie-activiteiten Brabant-Collectie 2018 

  
 

Communicatie activiteiten Brabant-Collectie 2018   

      

      

DAG DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT CONTACTPERSOON WIE BC 

Donderdag  18 januari 13.00-17.00 u. 

Relatiebijeenkomst Erfgoedalli-
antie NBM, ‘s-Hertogenbosch  
(interview en rondleiding expo-
sitie ‘Papieren Juweeltjes’) Anne-Wil Maris  Emy 

Zondag  21 januari  14.30-17.00 u. 

Presentatie ‘Vriendschap in / is 
de kunst’, Statiedag Koninklijk 
Handboogschuttersgilde  
St. Sebastiaan van Willem III te 
Tilburg (45 p.) 

Sjef en Trix van Erp-Ja-
cobs Emy en Pia 

Donderdag  1 februari 14.00-15.30 u. 
Rondleiding Cursisten Regio-
nale Geschiedenis (30 p.) Arnoud-Jan Bijsterveld Pia en Emy  

Vrijdag 2 februari 
11.00 – 13.00 
u. 

Rondleiding expositie Papieren 
Juweeltjes, in NBM, Den 
Bosch (3 p.) Toos van Aken Emy 

Vrijdag  2 februari 
14.30 – 17.00 
u. 

Rondleiding expositie Papieren 
Juweeltjes, in NBM, Den 
Bosch (4 p.) Jan Nootenboom Emy en Jaap 

Zaterdag 3 februari 
14.00 – 17.00 
u.  

Rondleiding expositie Papieren 
Juweeltjes, in NBM, Den 
Bosch (1 p.) Veronica Denis Emy 
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Zondag 4 februari 
14.00 – 15.30 
u. 

Rondleiding expositie Papieren 
Juweeltjes, in NBM, Den 
Bosch (2 p.) Joep en Els Coppens Emy 

Zondag  4 februari  15.30 -17.00 u. 

Rondleiding expositie Papieren 
Juweeltjes, in NBM, Den 
Bosch (2 p.) 

Sjef en Trix Jacobs – van 
Erp Emy 

Dinsdag  27 februari 16.30-17.00 u. 
Rondleiding Pauline Snijders 
(secretaris CvB TiU) Corno Vromans Pia en Emy 

Dinsdag  13 maart  10.30-13.00 u. 
Rondleiding Probus club (30 
p.) Paul Wertenbroek Pia en Corine 

Woensdag 4 april 11.00-13.00 u. 

Rondleiding bestuur Erf-
goedvereniging ‘Dye van Best’ 
(15 p.) Harrie van Vroenhoven Pia en Emy 

Maandag 9 april 14.00-15.30 u. 
Rondleiding fietsclub Oister-
wijk/Den Bosch  Wim Schonk Pia 

Donderdag  12 april 9.30-17.00 u. 

Presentatie t.b.v. Goud uit han-
den! Online collecties (laten) 
gebruiken, Theater De Kring, 
Roosendaal  Monika Lechner Pia  

Vrijdag  13 april  14.00 -15.30 u. 

Rondleiding HOVO cursus fo-
tografie: Martien Coppens (16 
p.) Rik Suermondt Emy  
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Vrijdag  18 mei 9.30-12.30 u. 
Rondleiding via Erfgoed Til-
burg (2 p.) Open inschrijving Corine  

Zondag 3 juni  12.00 -18.30 u. 

BC-stand in Evoluon en jure-
ring Kringgildedag Kring Kem-
penland, Eindhoven Leo van Heertum 

Pia en Corine (BC-stand);  
Emy (jurering) 

Donderdag  7 juni 16.00 -18.00 u. 
Rondleiding Past Rotarians (12 
p.) Paul Wertenbroek Pia en Ad 

Donderdag 14 juni  15.30-17.00 u. 

Rondleiding Senioren i.k.v.  
Senioren Summer Festival (10 
p.) Anja Visker Pia en Corine 

 
7 t/m 24 september 
2018  

Rondreizende expositie 
Brabant Stoet, in Gertrudis-
kerk, Bergen op Zoom Ferd Quick Emy en Tony 

Vrijdag 7 september 15.00-17.30u 

Opening rondreizende exposi-
tie 
Brabant Stoet, in Gertrudis-
kerk, Bergen op Zoom Mark Scheepers Emy en Tony 

Zondag  16 september 2018 Hele dag 

Evenement Brabant Stoet (‘lo-
pende cultuur’ Hertogdom Bra-
bant), Bergen op Zoom 

Stichting Brabantse Hoe-
ders en VVLL Emy en Tony  

Maandag 24 september 2018 
19.30 – 22.00 
u. 

Rondleiding Werkgeversver-
eniging Noord-Brabant / 
Zeeland (15 p.) Joost Beelenkamp Emy 
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Donderdag  27 september 2018 9.00 – 11.00 u. 
Rondleiding mevr. van Mook / 
Provincie NBr (3 p.)  Stephan Tibosch Emy, Pia en Corno 

 
27 september t/m 
31 oktober 2018  

Rondreizende expositie Bra-
bant Stoet, in: Provinciehuis, 
‘s-Hertogenbosch Mark Scheepers Emy en Tony 

 
1 november – 1 de-
cember 2018  

Rondreizende expositie ‘In de 
voersporen van Vincent van 
Gogh’, in: Provinciehuis, ‘s-
Hertogenbosch Mark Scheepers Emy i.s.m. Ronald Peeters 

Vrijdag 16 november 2018 
10.00 – 13.00 
u. 

Boekpresentatie ‘In de voet-
sporen van Vincent van Gogh’, 
in: Provinciehuis, ’s-Hertogen-
bosch 

Hans Hop / Han van Mee-
geren Emy i.s.m. Ronald Peeters 

Vrijdag  7 december 2018  11.00-17.00 

Symposium van het Neder-
lands Genootschap van Biblio-
fielen (NGB) – 42 personen  Eddy Schuyer  Emy, Pia, Robert  

Zondag 16 december  14.00-17.00 

Opening tentoonstelling Bra-
bant wereldwijd Gerardus van 
Mol in Gallerie Pennings, Eind-
hoven  Jac. Biemans Emy 

 


